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(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
We hebben de aansprakelijkheid in speeltuinen uitgezocht
en omschreven op het inlegvel van deze nieuwsbrief. We
geven aan de hand van voorbeelden duidelijkheid in hoe de
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden geregeld zijn
bij een ongeval in de speeltuin. Elk ongeval staat op zich
zelf en zal beoordeeld moeten worden wie aansprakelijk
is. Het feit blijft dat de speeltoestellen op ‘gemeentegrond’
staan en dat de eigenaar verantwoordelijk is, tenzij,…..
en dat leest u in de voorbeelden.
Afvalbakken
Om schade aan de afvalbak (± 450 euro) tijdens de
jaarwisseling te voorkomen, vragen wij u om de afvalbak
in de speeltuin los te schroeven en veilig te stellen. Dit kan
op een eenvoudige manier.U kunt de grote groene bakken
open maken, de vuilniszak eruit halen en het bodemplaatje
verwijderen. Hieronder zitten vier boutjes die los kunnen
en u pakt de bovenbouw van de betonvoet. Schroef de
bouten weer in de voet en laat dit in de grond zitten.
Ook andere soorten bakken zijn meestal gemakkelijk te
verwijderen. Zijn hierover vragen neem gerust contact met
ons op. In het verleden werden er tijdens de jaarwisseling
gemiddeld tien bakken opgeblazen.
Ondergronden
Onlangs hebben alle contactpersonen met een overeenkomst een memo gekregen over de resultaten van de
veiligheidsinspectie die de gemeente heeft uitgevoerd.
Hierin hebben we melding gemaakt van het gebrekkige
onderhoud van de veilige ondergronden onder de
toestellen. Het vriendelijke verzoek om hier ook de
nodige aandacht aan te besteden. Het is vaak maar een
kleine moeite om het gras of onkruid te verwijderen en de

Nieuws uit Smilde
Koningsspil Smilde

In juni werden wij door het Speelteam van de gemeente
verrast met een nieuw hek, een schommel, een bankje en
een prullenbak.Wij vinden het prachtig dat dit is opgepakt.
Er is veel gebeurd in de speeltuin aan de Koningsspil te
Smilde. Bijna alle toestellen zijn vernieuwd of vervangen.
Dit is niet geheel onopgemerkt gebleven.
Vooral de kinderen genieten hiervan.
Mooi werk mannen!

kanten af te steken zodat de afmetingen weer kloppen en
de ondergrond weer veilig is.
Bij-maaien
Per 1 januari 2009 zal Alescon in alle speeltuinen het
bij-maaien gaan verzorgen. Dit was altijd een taak van
de bewoners(vereniging/stichting etc), maar dit hoeft u
dus niet meer te doen per 1 januari 2009. Het volledige
groenonderhoud in de (gemeentelijke) speeltuinen wordt
dus verzorgd via de gemeente (door Alescon). Voor vragen
over groenonderhoud kunt u terecht bij de werkplaatsen
(via gemeentehuis tel 0593-539222).
Organisatie
Alle contactpersonen hebben eind vorig jaar bericht gehad
over de veranderde organisatie. Alle speeltuinzaken lopen
nu via het Team Spelen van de gemeente. Toch komen er
nog wel eens wat vragen terecht bij Alescon/Dolmans: zij
doen geen werkzaamheden meer voor de speeltoestellen
en ondergronden. Stuur dus geen formulieren meer naar
hen toe en bel hen niet meer over speeltoestellen. U kunt
voor al uw vragen over de speeltuin bij de gemeente terecht.
Heeft u nog oude gegevens op de formulieren staan? Via
de mail kunt u gemakkelijk nieuwe formulieren krijgen.
De twee maandelijkse inspectieformulieren kunnen ook
digitaal naar ons toegestuurd worden.
Veel speelplezier gewenst! namens het Team Spelen van
de gemeente:
Gert Slomp
Bart Bazuin
Elma Bouwmeester

Samenwerkende “fondsen
buitenspelen” stopt.
Jantje Beton, Kinderpostzegels, Stichting het gehandicapte
kind, Revalidatiefonds en VSB fonds hadden één loket. Per
1 september 2008 zijn ze hier mee gestopt. Dit houdt in
dat alle fondsen weer afzonderlijk aangeschreven dienen te
worden om geld te krijgen voor een speeltoestel of project.
Dit is jammer omdat je nu weer papierwerk hebt en de
fondsen verschillende termijnen hebben om te beslissen
of je al of niet in aanmerking komt voor subsidie. De reden
dat het opgeheven is, is waarschijnlijk dat individuele
fondsen achter het loket zich niet goed konden profileren.
Albert Raven van Stichting Welzijn Midden-Drenthe kunt u
benaderen als u meer over een fondsaanvraag wilt weten
(tel. 0593-523450).

Van de bestuurstafel

Woord vooraf
Het is weer gelukt om uit de vele
informatie een keuze te maken.
Het afgelopen jaar stond de visie en
de missie van het bestuur voorop.
Duidelijkheid in wat we willen met
onze vereniging en hoe we het willen.
Klaar zijn we er nog niet mee. Deze
nieuwsbrief geeft dit keer natuurlijk
weer nieuws van de speeltuinen
die een feest georganiseerd hebben
en veel informatie over allerlei
onderwerpen. We hopen dat u het
leest en vooral het doorgeeft aan de
mede buurtbewoners. In de toekomst
streven we er naar de nieuwsbrief
digitaal te verzenden zodat iedereen
bij u in de wijk/buurt hem kan lezen.
Stuur uw e-mail adres alvast naar ons
toe! (speeltuinoverleg@planet.nl)
Het Team Spelen van de gemeente
geeft via een inlegvel uitleg over de
aansprakelijkheid in de speeltuinen
als er een ongeval plaats vindt. Dit
was niet eenvoudig. Zijn er vragen
over, dan kunt u bij hen terecht.
Al is het nog vroeg, toch wensen we
iedereen gezellige feestdagen toe. Veel
lees plezier!
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Dit voorjaar heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met de
uitwerking van onze visie en missie. Hieronder onze visie.
Onder de noemer “buurt blijft baas in eigen speelvoorziening”, voert
het bestuur van het Speeltuinoverleg Midden–Drenthe overleg met haar
leden waarin aandacht is voor het algemeen belang van de vereniging.
Daarnaast fungeert zij als “prikkelende” gesprekspartner voor de gemeente
op strategisch niveau, met als doel om de openbare speelvoorzieningen
binnen de gemeente in stand te houden, te vernieuwen en te versterken.
Toevoeging: Expertise op inhoudelijk gebied ligt bij de gemeente, bestuur
heeft een signaalfunctie
Aan de hand van een schema wordt bovenstaande uitgewerkt naar de
praktijk. Een van de punten is dat de gemeente in 5 regio’s wordt verdeeld,
waarbinnen één bestuurslid contactpersoon is voor deze regio. We willen
hiermee bereiken dat we in het veld dichter bij de mensen komen te staan.
Elk jaar zal het bestuur een aantal speeltuinen bezoeken en in overleg treden
met de beheerders of bestuurders van de speeltuin. De eerste vijf speeltuinen
zijn bezocht en men was tevreden over de manier van aanpak. Knelpunten
kunnen we daarna in het overleg met de gemeente aan de orde stellen.
Tijdens de ledenvergadering in april 2009 zullen we hier op terug komen.
Het bestuur heeft in april en in oktober overleg gehad met wethouder Bolhuis
en het ‘Team Spelen’ van de gemeente. De contacten met het ‘Team Spelen’
zijn na één jaar te hebben gedraaid, positief te noemen. Het bestuur zal in
het voorjaar van 2009 een dag meedraaien met de inspectierondes. Een
voorstel van het bestuur om de gemeentelijke bijdrage aan de speeltuinen
te verhogen, is niet gehonoreerd. Wel is het maaien van de grasvelden door
Alescon uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2009 maait Alescon ook de
randen langs en onder de speeltoestellen. Dus bijwerken van de grasvelden
door u is dan niet meer nodig.
Op de jaarvergadering zijn voor het tweede jaar weer vier prijzen uitgereikt
voor het organiseren van activiteiten in de speeltuin. Het doel van deze
activiteiten is het bevorderen van de leefbaarheid van de gehele buurt. Verder
op in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. In april 2009 bestaat het
Speeltuinoverleg 10 jaar en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We
hopen dit uitbundig met u te vieren. We houden u op de hoogte!
Om voorbereid te zijn op de toekomst willen we graag van zoveel mogelijk
contactpersonen een e-mail adres. Voor ons is dat een snelle manier om
informatie te versturen. Vermeld daarbij om welke speeltuin het gaat en het
huisadres zodat we het kunnen koppelen.

november 2008

E-mail sturen naar speeltuinoverleg@planet.nl
Alvast heel hartelijk dank.
Henk Wolbers, voorzitter.

Stuur ons
uw e-mail
adres!
In de toekomst
streven we er naar
dat de nieuwsbrief
digitaal te
verzenden is.
Stuur uw naam,
en vermeld
daarbij om welke
speeltuin het gaat
naar ons e-mail
adres.

‘t Speelveld

Feest in de
speeltuin

Speeltuin in de schijnwerpers
De speeltuin de Vonderkampen in Beilen
De grote speeltuin in de Vonderkampen is samen met de
gemeente en buurtbewoners opgeknapt. Daarom vonden
we (bestuur van de buurtvereniging) het tijd voor een
feestje.

Op onze vraag om ook dit jaar weer een feest in de
speeltuin te organiseren werd er door vier speeltuinen
gereageerd. Dit waren speeltuin Schapendrift en speeltuin
’t Vogelnest uit Beilen, buurtvereniging de Moaties en
Speeltuin Boerkampplein uit Westerbork. Allen hebben
125 euro gewonnen.

Op 23 augustus was het dan zover.
We hadden bij de spel-o-theek een luchtkussen, een koe,
een popcornmachine en een grote vier op een rij, gehuurd.
Helaas regende het die dag maar het feest is toch door

Hier onder volgt een korte impressie.

Het vogelnest

Pleinen en
speelplaatsen zijn
net zo belangrijk
voor ouderen als
kinderen.

Er is alle reden om
aandacht te vragen
voor “verloren
speelplekken”.

Boerkampplein

Op zaterdag 16 september werd de jaarlijks Boerkamp
BBQ gehouden. De organisatie was dit jaar in handen
van Leonore, Hilde, Feiko en Henry. Om 16.00 uur werd
iedereen verwacht in de tent in de speeltuin. De deelnemers
werden verdeeld in groepjes van 6 personen.
We gingen klootschieten. Halverwege de route was er een
lekkere versnapering. Na het klootschieten werd de BBQ
ontstoken. Nadat de kinderen hun buik vol hadden gegeten
werd er met zijn allen slagbal gespeeld. Verder werd de
nieuwe organisatie voor volgend jaar bekend gemaakt.
De ouderen hebben de avond feestelijk afgesloten.

Een verslag van twee kinderen

Hallo allemaal.
Op woensdag 3 september was er weer een speeltuinfeest
in de speeltuin. Dit was de 8e keer en het was weer
hartstikke leuk. Eerst mocht je allemaal spelletjes doen
zoals skilopen, zenuwpees en vier op een rij enz. En daarna
mocht je ook nog 2 keer met de paardentram een rondje
maken door Beilen-West. Verder kreeg je nog poffertjes en
2 keer ijs van de ijscoman! Het was heel gezellig en na
afloop kreeg je nog chips en een appel. Het was een leuke
middag en ik hoop dat het nog vele jaren zo zal zijn.
Groetjes Marloes Oldenkamp

’s Avonds was er een buurtbarbecue in de speeltuin. En na
het barbecuen was deze taart heerlijk bij het kopje koffie!
Ondanks de regen was het een geslaagd feest!

Nieuws uit de
vakbladen
Keurmerkinstituut bestaat 10 jaar

certificeerden. Ze kwamen en gingen en een enkel bedrijf
kon blijven bestaan. Het was een periode waar iedereen
moest leren omgaan met de nieuwe wetgeving, normen
en richtlijnen. Het instituut zegt dat iedereen nu weet
waar hij aan toe is. Nu, tien jaar later, zijn er geen excuses
meer.

Vele vrijwilligers die in onze gemeente een speeltuin
onderhouden zijn min of meer op de hoogte van de eisen
die gesteld worden aan een speeltuin. Omdat ook de buurt
af en toe nieuwe bewoners krijgt die zich inzetten voor de
speeltuin, en niet weten hoe het één en ander ontstaan is,
zetten we het nog weer op een rijtje Het keurmerkinstituut
houdt zich bezig om allerlei producten die consumenten
gebruiken te keuren (te beoordelen)en te certificeren.
Speeltoestellen vallen daar ook onder.

Regenboog Kort verslag feest van 2007
Hoe meer
gelegenheid er is
om zelf in vulling
te geven aan de
directe omgeving
hoe meer
verantwoordelijkheidsgevoel

gegaan doordat er twee grote partytenten beschikbaar
waren gesteld door de familie Zomer. Ondanks de regen
was de opkomst van buurtkinderen goed. Helaas waren er
van buitenaf maar weinig kinderen gekomen. De kinderen
hebben zich prima vermaakt. Ze hadden een kaart waar
ze stempeltjes op konden verzamelen door spelletjes te
doen. Deze spelletjes waren o.a. sjoelen, spijkerpoepen
en blikgooien. Met een volle kaart konden ze dan een
zakje popcorn halen en ranja melken uit de koe. Er was
muziek en de kinderen konden zich laten schminken.
Er stonden een viertal doorzetters op de rommelmarkt
die ondanks de regen toch redelijk hebben verkocht.
Ook hebben twee bestuursleden van Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe het feest bezocht. Dit kostte hun wel
enig zoekwerk om onze goed verstopte speeltuin te
vinden. Van het bestuur hebben wij later op de middag
een grote taart ontvangen.

Zaterdag 31 mei heeft speeltuin de’ Regenboog‘ uit de
Lijsterstraat uit Smilde, feest gevierd. Het feest was op
het pleintje achter in de lijsterstraat (bij nr.35). Er was een
ballonnenclown, een springkussen en eten en drinken
voor de kinderen en hun ouders. Twee bestuursleden van
Speeltuinoverleg zijn op uitnodiging aanwezig geweest
Ze werden hartelijk ontvangen.

Een uitdagende
speelomgeving
stimuleert de
fantasie en
bevordert de
motorische,
zintuiglijke
en cognitieve
ontwikkeling.

Ouders vinden,
om wat voor
reden dan ook, de
openbare ruimten
vaak onveilig.
De jeugd wil geen
Rust, Reinheid en
Regelmaat maar
Rommel, Rotzooi
en Ravage !

Hoe begon het.

Speeltuinfeest!
Het was een gezellige middag in de speeltuin. We hadden
een paardentram en een rij met kippen. En dan moest je
met een tennisbal op de kippen mikken. En je had ook
skilopen en dat was heel grappig. En je had ook een
zenuwpees. Je kon nog zoveel poffertjes eten als je wilde. En
je kreeg als je naar huis ging een appel en een zakje chips
en je had ook nog dan moest je een balletje in een rondje
krijgen. En er was ‘s avonds nog een voetbaltoernooi. Je
had Ajax, Barcelona, AC Milaan, Bayern München en nog
een. En het was het 8e feest.
En het was een heel leuk feest.

In 1998 is een fusie geweest tussen Speelkeur, een
onderdeel van de Stichting Consument en Veiligheid en
het Keurmerkinstituut Consumentenproducten.

Speeltoestellen moeten voor ingebruikname zijn gecertificeerd. Je moet een logboek bijhouden en regelmatige
controle is verplicht.

Onder de naam Keurmerkinstituut ging het verder. Een
jaar eerder in 1997 ging het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS) van kracht . Daarin werd vermeld
aan welke eisen speeltoestellen moesten voldoen. Dit WASbesluit werd later ondergebracht bij het Warenwetbesluit.
De keurende instanties kregen zo meer handvaten om
op te treden. Door de ruime ervaring van Speelkeur, later
het Keurmerkinstituut genoemd, kregen ze toestemming
om ook speeltoestellen te certificeren. Ze hebben hierin
een leidende rol. In de tien jaar dat het keurmerkinstituut
nu bestaat werd de markt overspoeld met deskundigen,
adviseurs en inspecteurs die ook inspecteerden en

Om te voldoen aan de wet, met als doel dat onze kinderen
veilig kunnen spelen, is het bovenstaande 10 jaar geleden
vertaald naar onze speeltuinen in de gemeente MiddenDrenthe. In vele dorpen heerste er al een cultuur dat
omwonenden zich verantwoordelijk voelden voor de
speelplek van de kinderen. De vereniging Speeltuinoverleg
is toen in de gemeente ontstaan uit onvrede van de
vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn dan ook vrijwilligers.
Samen met de gemeente is er een plan ontwikkeld om
bovenstaande op een goede manier uit te voeren. Wij als
vrijwilligers hebben de gemeente nodig en de gemeente
ons, anders lukt het niet.

Er is nu een
minister voor
jeugd en gezin
en daarom staat
spelen en ruimte
voor kinderen
eindelijk op de
politieke agenda.

